السوق العالمي للحبوب
( 11-7أغسطس 2017م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  660ألف طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها الخامسة للعام الحالي الستيراد كمية 660ألف طن من الشعير العلفي ( )%10+للتوريد خالل شهر أكتوبر2017م وبواقع ( )11شحنة

كمية كل منها ( )60ألف طن ،موزعة على ( )8شحنات عبر موانئ المملكة على البحر األحمر
بإجمالي كمية ( )480ألف طن ،و( )3شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي

كمية ( )180ألف طن.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1438/11/21هـ وتم ترسية توريد كمية ( )660ألف طنشعير علفي موزعة على ( )11شحنة منها ( )8شحنات لموانئ البحر األحمر بكمية ( )480ألف
طن و( )3شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )180ألف طن وذلك من مناشئ (االتحاد
األوروبي واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر األسود) وفقا للمواصفة القياسية المحددة ،وبلغ

متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )203.37دوالر للطن  C&Fويعادل ( )763لاير واصل موانئ
المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة ( )204.99دوالر للطن  C&Fويعادل ( )769لاير واصل

موانئ المملكة.

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية ( )6.1مليونطن شعير علفي بمتوسط سعر ( )190.24دوالر للطن ويعادل ( )713لاير واصل موانئ المملكة
وذلك لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لو ازرة

الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  743.2مليون

طن مقابل  737.8مليون طن (توقعات سابقة) ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقع زيادة الحصاد في

روسيا على نحو غير مسبوق إلى  77.5مليون طن ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من
المحصول بنحو  4مليون طن لتصل إلى  264.7مليون طن مقابل  260.6مليون طن (توقعات سابقة).

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا ،فيما تباينت أسعار الشعير حيث انخفضت أسعار

الشعير االسترالي واألوروبي ،وارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود نتيجة ضعف الكميات

المتاحة للتصدير على الرغم من التوقعات المتفائلة للحصاد بكل من روسيا وأوكرانيا.
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( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ثبتتأسعار عقود شهر سبتمبر2017م عند  215.5دوالر للطن فوب .في حين انخفضت أسعار
عقود شهر أكتوبر2017م إلى  227.5دوالر للطن فوب بانخفاض  2.2دوالر للطن (.)%1
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  179.8دوالر للطن فوب بانخفاض  7.5دوالر للطن ( .)%4وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  190دوالر للطن فوب بانخفاض  5.7دوالر للطن
(.)%2.9
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  299.1دوالر للطن فوب بانخفاض  15.5دوالر للطن (.)%4.9
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  311.7دوالر للطن فوب بانخفاض
 15دوالر للطن (.)%4.6
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  189.6دوالر للطن
فوب بانخفاض  2.6دوالر للطن ( ،)%1.4وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر
ديسمبر2017م إلى  195.6دوالر للطن فوب بانخفاض  3.3دوالر للطن ( .)%1.7كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م إلى
 203.2دوالر للطن فوب بانخفاض  4دوالر للطن (.)%1.9

( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر أغسطس2017م إلى  181دوالر للطن فوب(غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%1.1وانخفضت
كذلك أسعار الشعير االسترالي إلى  197دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ()%1.5
في حين ارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  178دوالر للطن فوب بارتفاع
 4دوالر للطن (.)%2.3
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( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر2017م إلى  155.4دوالر للطنفوب بانخفاض  0.7دوالر للطن ( .)%0.4وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
سبتمبر2017م إلى  362.4دوالر للطن فوب بانخفاض  4.4دوالر للطن (.)%1.2

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر أغسطس2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.540مليار طن مقابل  2.538مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.603مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين

خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي بنحو مليون طن ليصل

إلى  2.565مليار طن مقابل  2.566مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.570مليار طن
الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية الموسم الحالي

إلى  615.8مليون طن مقابل  611مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل
من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو  641.3مليون طن.

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  743.2مليون طن مقابل  737.8مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  755مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) ،ويعزى ذلك إلى توقع زيادة اإلنتاج

في روسيا وحدها بنحو  5مليون طن بشكل سيعوض النقص في اإلنتاج المتوقع بكل من كندا
ودول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك

العالمي من القمح إلى  737.1مليون طن مقابل  735.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 739.3مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2018/2017م) بنحو  4مليون طن لتصل إلى  264.7مليون طن مقابل  260.6مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  258.6مليون طن نهاية الموسم السابق (2017/2016م).

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  47.3مليون طن مقابل  47.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
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 62.9مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية

الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  25.4مليون طن مقابل  25.5مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  32.2مليون طن نهاية الموسم السابق .في حين أبقى على توقعاته لصادرات
الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن مقابل  28.7مليون طن

الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  359.5مليون طن مقابل  362.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 384.8مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة
بنهاية الموسم الحالي إلى  57.7مليون طن مقابل  59.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 60.2مليون طن نهاية الموسم السابق.
-

وفيما يخص فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي

(2018/2017م) بنحو  3مليون طن ليصل إلى  119.2مليون طن مقابل  115.9مليون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  117.2مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع
توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  12.9مليون طن مقابل  12.5مليون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  10.1مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في كندا

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي2018/2017م بسبب موجة الجفاف التي تجتاح العديد من مناطق زراعته إلى  26.5مليون

طن مقابل  28.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31.7مليون طن الموسم السابق

2017/2016م ،كما خفض توقعاته لصادرات كندا من المحصول إلى  20.5مليون طن

مقابل  22مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20.3مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 رفعت كبرى مؤسسات االستشارات الزراعية الروسية توقعاتها لمحصول القمح في روسيا الموسمالحالي 2018/2017م إلى مستوى قياسي غير مسبوق بسبب زيادة اإلنتاجية .الجدير بالذكر
أن روسيا التي تنافس الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في الحصول على لقب
أكبر مصدر للقمح في العالم من المتوقع أن تحصد كمية كبيرة من القمح هذا الموسم بعدما

سجلت محصوال قياسيا الموسم السابق نتيجة التحسن الملموس في أحوال الطقس .ويعزى رفع
التوقعات لحصاد الموسم الحالي إلى ارتفاع متوسط اإلنتاجية بشكل ملحوظ في معظم المناطق
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الرئيسية للزراعة وهو ما دلت عليه مؤشرات الحصاد حتى اآلن باإلضافة إلى التحسن الملحوظ

في أحوال محصول القمح الربيعي وارتفاع مستوى رطوبة التربة.

 -ورفعت وحدة االستشارت الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لمحصول القمح إلى

 77.9مليون طن مقابل  72.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  73.3مليون طن الموسم
السابق ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير إلى  17.9مليون طن مقابل  16.5مليون طن
(توقعات سابقة) ،ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة إلى  16.4مليون طن مقابل
 14.7مليون طن (توقعات سابقة) .واجماال رفعت توقعاتها لمحصول الحبوب إلى
 125.2مليون طن مقابل  120.7مليون طن الموسم السابق .فيما رفع المعهد الروسي
لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاته لمحصول القمح إلى  80-77مليون طن مقابل

 77-74مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته إلجمالي محصول الحبوب إلى
 127مليون طن.

 وفعليا تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  56.8مليون طن من محصولالحبوب حتى تاريخ  10أغسطس الجاري بمتوسط إنتاجية  4.12طن/هكتار تغطي مساحة

 13.8مليون هكتار مقارنة بـ  66.3مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام
الماضي بإنتاجية بلغت  3.49طن/هكتار في المتوسط ومن مساحة تقدر بنحو  19مليون
هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على  47مليون طن من القمح و 7.1مليون طن من الشعير

مقارنة بـ  47.9مليون طن قمح و 10.3مليون طن شعير حتى نفس التاريخ من العام
الماضي.

 الوضع في أوكرانيا

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية اكتمال حصاد  35.5مليون طن من محصول الحبوبحتى تاريخ  11أغسطس بمتوسط إنتاجية  3.84طن/هكتار ومن مساحة تقدر بنحو

 9.2مليون هكتار .كما أوضحت أن الحصاد الجديد يشتمل على  25.3مليون طن قمح

و 8.3مليون طن من الشعير.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 قالت المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي سيبدأ فرض تعرفة جمركية على واردات الذرةتقدر بنحو  5.16يورو ( 6.1دوالر) للطن وذلك اعتبا ار من الثالثاء الموافق  8أغسطس في
خطوة هي األولى منذ  3سنوات تقريبا وتهدف للحد من ورادات المحصول الذي يستخدم في
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صناعة أعالف الماشية نظ ار لوفرة إمداداته وانخفاض أسعاره العالمية .وتجدر اإلشارة إلى أن
االتحاد األوروبي من المنتجين الرئيسيين للذرة ،إال أنه يعتمد على الواردات لسد العجز في
الطلب المحلي ،وتعد أوكرانيا من الدول الرئيسية المصدرة للذرة لالتحاد األوروبي ،كما أنه
يستورد بعض الكميات من دول أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية والجنوبية .وذكرت المفوضية أن
هذه التعرفة سيتم تطبيقها حال انخفاض أسعار الواردات عن  157يورو للطن لمدة  10أيام
على األقل على أساس أسعار تصدير المحصول من الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى
تكلفة الشحن ،وستكون التعرفة الجديدة عبارة عن الفرق بين سعر االستيراد ومتوسط السعر
بدول االتحاد األوروبي وهي قابلة للتعديل وفقا لتقلبات أسعار االستيراد .وأضافت أن هذه
التعرفة لن تتطبق على الكميات السنوية المستوردة من أوكرانيا والتي تصل إلى  450ألف طن
وحوالي  280ألف طن من مناشئ أخرى والتي تدخل ضمن الحصص المعفاة من التعرفة
الجمركية.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  234ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  8أغسطس لتصل بذلك إجمالي صادراته من
المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  1.2مليون طن مقارنة
بـ  3.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%62كما منح
رخصا لتصدير  200ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو مقارنة
بـ  1.1مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  .%82وفي
المقابل منح رخصا الستيراد  1.7مليون طن من الذرة مقارنة بـ  1.1مليون طن خالل الفترة
المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%55ومنح كذلك رخصا الستيراد  1.2مليون طن
من فول الصويا مقارنة بـ  1.7مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته
.%28

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول القمح الطري في فرنسا الموسم الحالي2018/2017م إلى  36.8مليون طن مقابل  36.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 27.6مليون طن الموسم السابق وذلك على خلفية رفع التقديرات لمتوسط اإلنتاجية إلى
 7.15طن/هكتار مقابل  7.04طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  5.37طن/هكتار الموسم
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السابق (وهي اإلنتاجية األقل منذ ثالثة عقود)  .كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى
 12.8مليون طن مقابل  11.7مليون طن الموسم السابق نتيجة توقعات بارتفاع ملحوظ في
متوسط اإلنتاجية إلى  9.26طن/هكتار مقابل  8.41طن/هكتار الموسم السابق على خلفية
استفادة المحصول من األمطار خالل فصل الصيف .ورفعت كذلك توقعاتها إلجمالي إنتاج
محصول الشعير إلى  12.3مليون طن مقابل  10.6مليون طن الموسم السابق ،وأشارت إلى
أن محصول الشعير الجديد سوف يشتمل على  9.6مليون طن من الشعير الشتوي ونحو
 2.7مليون طن من الشعير الربيعي.
 وفي ذات السياق قال المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" أن محصول القمح الطريهذا العام سجل ارتفاعا في نسبة البروتين تجاوزت  %12حتى في المناطق التي شهدت ارتفاعا
ملحوظا في اإلنتاجية ،وتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة فرنسا على النفاذ إلى األسواق
الخارجية السيما بعدما شهد إنتاجها من القمح الطري مستوى جيد مقارنة بالحصاد الضعيف
العام الماضي .كما توقع محللون وتجار أن يؤدي استم ارر هطول األمطار على ألمانيا
وبريطانيا أثناء عمليات الصحاد إلى تناقص جودة المحصول ومن ثم زيادة فرص فرنسا في
تصدير مزيد من الكميات للخارج خالل األشهر المقبلة.
 أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية انخفاضا حادا في صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دولاالتحاد األوروبي خالل الموسم 2017/2016م حيث بلغت نحو  4.97مليون طن بانخفاض
نسبته  %61مقارنة بالموسم السابق 2016/2015م ،أما بالنسبة لصادرات فرنسا من القمح
الطري داخل دول االتحاد األوروبي فقد تراجعت هي األخرى ولكن بنسبة  %20مسجلة
 6.26مليون طن.

 الوضع في البرازيل

 رفعت الوكالة الب ارزيلية إلمدادات الغذاء واإلحصاءات الزراعية " "Conabتقديراتها لمحصولالحبوب في الب ارزيل للموسم 2017/2016م إلى  238.2مليون طن بزيادة نسبتها
 %27.7مقارنة بالموسم السابق 2016/2015م ،وعزت ذلك إلى التحسن الملموس في أحوال
الطقس وزيادة اإلنتاجية ،إذ رفعت تقديراتها لمحصول فول الصويا إلى  114مليون طن مقابل
 113.92مليون طن (تقديرات سابقة) ،كما رفعت تقديراتها لمحصول الذرة إلى  97.2مليون
طن مقابل  96مليون طن (تقديرات سابقة).
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 الوضع في الصين

 تشير بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية إلى ارتفاع واردات الصين من فول الصويا فيشهر يوليو الماضي إلى  10.1مليون طن مقارنة بـ  7.69مليون طن الشهر السابق بارتفاع
نسبته  ،%31وبذلك تصل إجمالي واردات الصين من فول الصويا خالل الفترة (يناير-
يوليو2017م) إلى  54.9مليون طن مقارنة بـ  47مليون طن خالل نفس الفترة من عام
2016م.

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 األردن تشتري  50ألف طن من القمح الصلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  9أغسطس فازت بها شركة أميروبا بسعر  221.5دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل النصف األول من شهر ديسمبر2017م .في حين أعلنت الوكالة عن عدم
شراء أي كمية من الشعير العلفي في المناقصة األخيرة التي طرحتها لشراء  100ألف طن
والتي أغلقت يوم  10أغسطس دون اإلعالن عن األسباب.

 العراق يشتري  50ألف طن من القمح االسترالي

 قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية  50ألف طن من القمح الصلبمن استراليا في مناقصة عالمية أغلقت يوم  31يوليو بسعر  312.5دوالر/طن .C&F

 كوريا الجنوبية تشتري  65ألف طن من القمح العلفي

 قال تجار أوروبيون إن شركة " "MFGوالتي تعد من أكبر شركات تصنيع األعالف في كورياالجنوبية اشترت كمية  65ألف طن من القمح العلفي اختياري المنشأ في صفقة خاصة يوم
 11أغسطس بسعر  197.25دوالر/طن  C&Fللتوريد بتاريخ  5يناير2018م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  1256نقطةمقابل  1153نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  103نقطة بنسبة ( .)%8.9وانعكس ذلك على
أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة  %1فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر األسود
وألمانيا وفرنسا.
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 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  93.1نقطة مقابل 93.54نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.42

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.182

1.177

%0.42 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

215.5

215.5

0.0

0.0%

Oct.017

229.7

227.5

-2.2

-1.0%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

187.3

179.8

-7.5

-4.0%

Oct.017

195.7

190.0

-5.7

-2.9%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

314.6

299.1

-15.5

-4.9%

Oct.017

326.7

311.7

-15.0

-4.6%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

192.2

189.6

-2.6

-1.4%

Dec.017

198.9

195.6

-3.3

-1.7%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

207.2

203.2

-4.0

-1.9%

Dec.017

213.1

209.1

-4.0

-1.9%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

156.1

155.4

-0.7

-0.4%

Oct.017

159.8

159.3

-0.5

-0.3%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

366.8

362.4

-4.4

-1.2%

Oct.017

368.8

365.2

-3.6

-1.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Aug.017

Australia Feed Barley
Aug.017

Black Sea Feed Barley
Aug.017

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

183.0

181.0

-2.0

-1.1%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

200.0

197.0

-3.0

-1.5%

4-Aug-17

11-Aug-17

Change

Change %

174.0

178.0

4.0

2.3%

Freight Rates US $ /Ton
2-Aug-17

9-Aug-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

19.5

19.8

0.3

1%

Germany-Hamburg

21.8

22.0

0.3

1%

French - Dunkerque

23.5

23.8

0.3

1%

Australia (East Coast)

25.8

25.8

0.0

0%

Load/ports
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